
Sonický elektrický zubní
kartáček pro začátečníky

 

1 režim

2 kartáčkové hlavice

1 cestovní pouzdro

 
HX6212/88

Bělejší a zdravější zuby

pro zářivější úsměv

Zubní kartáček Philips Sonicare pro začátečníky zajistí vynikající čištění pro bělejší

zuby a svěžejší dech, díky kterému se budete cítit sebevědomě mezi lidmi

Zaručuje výjimečnou čistotu

S hlavicí kartáčku InterCare odstraníte až 7x více plaku*

Šikmý krček je navržený tak, aby vyčistil obtížně dostupná místa

Výjimečné čištění mezi zuby a s rovnátky

Prokázané zlepšení zdraví zubů a dásní

Technologie Philips Sonicare pomáhá rozzářit váš úsměv

Naše unikátní sonická technologie vám přináší efektivní a šetrné čištění

Navrženo pro vás

Program Easy start vám pomůže vybudovat správné návyky čištění sonickým

kartáčkem Philips Sonicare

Časovače vás budou motivovat k důkladnému 2minutovému čištění
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Přednosti

Odstraňuje až 7x více plaku

Nasaďte hlavici kartáčku InterCare a vaše

dásně budou zdravější za pouhé 2 týdny. Extra

dlouhá vlákna pomáhají odstranit více plaku

z obtížně dostupných míst a mezi zuby, čímž

zajistí zdravé dásně.

Zaručuje výjimečnou čistotu

Extra dlouhá vlákna hlavice zubního kartáčku

Philips Sonicare InterCare jsou určena

k výjimečnému čištění mezi zuby a rovnátky.

Technologie Philips Sonicare

Sonický stíravý pohyb napění zubní pastu na

bublinky, které útočí na plak a vhání je do

mezizubních prostor a podél linie dásní.

Současně si budou vaše zuby užívat až

31.000 jemných, avšak účinných stěrů

kartáčkem. Za pouhé 2 minuty získáte stejný

účinek jako při měsíčním čištění manuálním

kartáčkem.

Vyčistěte těžko dostupná místa

Unikátní tvar těla vašeho zubního kartáčku řady

Sonicare v kombinaci s našimi hlavicemi

zajistí, že důkladně vyčistíte i těžko dostupná

místa, jako je například zadní strana zubů.

Zjednodušte své návyky

Když začínáme s něčím novým, může chvíli

trvat, než si na to zvykneme. Náš program Easy

start vám poskytuje možnost postupného,

mírného zvyšování čisticího výkonu v průběhu

prvních 14 použití vašeho nového zubního

kartáčku.

Šetrné každodenní bělení

Přirozeně si vybělte zuby díky naší unikátní

sonické technologii. Tato hlavice kartáčku

pomáhá odstranit každodenní skvrny od

potravin a nápojů, takže váš úsměv bude po

každém čištění o něco zářivější.

QuadPacer a Smartimer

Na důkladné vyčištění zubů postačí 2 minuty.

Náš časovač QuadPacer vám dá vědět, kdy jste

strávili optimální dobu čištění v každé části

úst. Časovač SmarTimer vás zase upozorní na

uplynutí celkového času čištění. Společně vám

pokaždé pomohou dodržet doporučenou délku

čištění.

Zelené logo společnosti Philips

Zelené výrobky společnosti Philips umožňují

snížit náklady, spotřebu energie a emise CO2.

Jak? Nabízejí významná zdokonalení v oblasti

ochrany životního prostředí v jedné nebo

několika oblastech, na které se společnost

Philips zaměřuje – energetická úspornost,

obalové materiály, nebezpečné látky,

hmotnost, recyklace a likvidace a spolehlivá

dlouhá životnost.
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Specifikace

Režimy

Clean: Pro výjimečné každodenní čištění

Balení obsahuje

Rukojeť: 1 Philips Sonicare for Teens

Kartáčkové hlavice: 1 ProResults plaque

control, 1 ks InterCare, standardní velikost

Nabíječka: 1

cestovní pouzdro: 1

Design a provedení

Barva: Fialková

Výkon čištění

Frekvence: Až 31 000 stěrů za minutu

Výkon: Odstraňuje až 7x více plaku*

Přínos pro zdraví: Přispívá ke snížení výskytu

zubního kazu

Časovač: Quadpacer a SmarTimer

Snadné použití

Systém kartáčkových hlavic: Zacvakávací

hlavice kartáčku

Výdrž baterie: Až 2 týdny

Indikátor baterie: Kontrolka zobrazuje stav

baterie

Rukojeť: Tenký ergonomický design

Technické údaje

Baterie: Nabíjecí

Typ baterie: NiMH

Provozní doba (od plného nabití do vybití): Až

2 týdny

Spotřeba

Napětí: 110–220 V

Servis

Záruka: 2letá omezená záruka

* Odstraňuje až 7x více plaku než manuální kartáček
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